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SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2010
METŲ VEIKLOS ATASKAITA
I. VEIKLOS ATASKAITOS SANTRAUKA
Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) kontrolės ir audito tarnyba (toliau –
tarnyba) yra Savivaldybės tarybai atskaitingas viešasis juridinis asmuo, įsteigtas išorės auditui ir
kontrolei Savivaldybėje atlikti.
Tarnybai vadovauja Savivaldybės kontrolierius. Jis yra atskaitingas Savivaldybės tarybai.
Metinės veiklos ataskaitos svarstymas ir sprendimo dėl jos priėmimas yra išimtinė Savivaldybės
tarybos kompetencija.
Tarnyba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Valstybinio audito
reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, kitais teisės aktais ir Savivaldybės
tarybos 2008 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T9-247 patvirtintais tarnybos nuostatais.
Tarnybos veikla grindžiama nepriklausomumo, teisėtumo, viešumo, objektyvumo ir
profesionalumo principais. Tarnybos atliekamo audito išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.
Tarnybos kompetenciją ir įgaliojimus reglamentuoja Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymas, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymas, Lietuvos Respublikos viešojo
administravimo įstatymas, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, valstybės ir
savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo, Lietuvos Respublikos valstybės ir
savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, sveikatos priežiūros įstaigų, rinkliavų, skolos, koncesijų
įstatymai, administracinių teisės pažeidimų kodeksas.
Įstatymuose nustatyta tarnybos kompetencija įgyvendinama planavimu. Tarnybos 2010
metų veiklos planas pateiktas Valstybės kontrolei ir Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.
Tarnyba bendradarbiauja su Savivaldybės meru, Savivaldybės administracija, Savivaldybės
tarybos Kontrolės komitetu, Valstybės kontrole, Savivaldybių kontrolierių asociacija ir kitomis
audito ir kontrolės įstaigomis.
Tarnyba parengė ir Savivaldybės tarybai pateikė išvadas dėl Savivaldybės metinių ataskaitų,
taip pat atliko planinius finansinius auditus, parengė audito ataskaitas bei išvadas ir jas teisės aktų
nustatyta tvarka pateikė Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui ir audituotų
subjektų vadovams.
Auditų metu buvo vertinti Savivaldybės turto ir įsipareigojimų duomenys ir Savivaldybės
turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo teisėtumas. Buvo parengtos atliktų užduočių
ataskaitos ir išvados pateiktos teisės aktų nustatyta tvarka. Visų auditų rezultatai buvo pristatyti
Savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui.
Tarnyba 2010 metais daug dėmesio skyrė pasirengimui atlikti Savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio auditą Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo nustatyta
tvarka.
Tarnyba audito ataskaitose audituojamiems subjektams pateikė 47 rekomendacijas.
Įgyvendinta 12 rekomendacijų.
Kiekvienais metais tarnybos veikloje išskiriami prioritetai, kurių pagrindu rengiami veiklos
ir darbo planavimo dokumentai.
2009 metų prioritetinės užduotys: Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų finansinių
ataskaitų auditas, audito valdymo priemonių tobulinimas ir ES ar atitinkamų fondų paramos
panaudojimo tarnybos darbuotojų kvalifikacijai kelti galimybių analizė.
2010 metų prioritetinės užduotys: pasirengimas atlikti Savivaldybės konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinio auditą Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus įstatymo nustatyta tvarka,
tarnybos teiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėsenos sistemos tobulinimas.
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II. TARNYBOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR REZULTATAI
Savivaldybės tarybos sprendimu Tarnybai nustatytas didžiausias leistinas valstybės
tarnautojų skaičius – 2 pareigybės, šis pareigybių skaičius nesikeitė nuo 2000 metų. Tarnyboje 2010
metais dirbo 2 darbuotojai. Savivaldybės biudžeto asignavimų, išlaidų ir įsipareigojimų,
materialiojo turto apimčių, viešojo sektoriaus apskaitos pokyčiai ir Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo pakeitimai, plečiantys tarnybos kompetenciją, daro įtaką tarnybos darbo
apimtims. Didėjant tarnybos darbo apimtims, tarnybos žmogiškieji ištekliai nesikeitė.
Savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ir valstybės tarnautojų tarnybos santykių teisiniai
pagrindai nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatyme. Tarnybos darbuotojams, atliekantiems išorės auditą (finansinį ir veiklos)
ir kontrolės funkcijas, keliami ypač aukšti profesiniai ir kvalifikaciniai reikalavimai.
Audito darbas reikalauja plataus spektro specialių žinių, praktinių įgūdžių. Dirbant šį
sudėtingą darbą būtina nuolat gilinti žinias ir tobulinti įgūdžius, domėtis gera praktika ir sugebėti ją
taikyti savo darbe. Tarnybos darbuotojai 2010 metais mokėsi, tobulino įgūdžius, dalyvavo vykdomo
projekto „Klaipėdos apskrities savivaldybių kontrolierių administracinių gebėjimų stiprinimas ir
viešojo administravimo efektyvumo didinimas“ organizuojamuose mokymuose ir seminaruose.
Kvalifikacijai tobulinti per metus vidutiniškai teko 160 valandų arba 18 dienų kiekvienam valstybės
tarnautojui. Pagrindinis dėmesys gilinant profesinius gebėjimus skirtas viešojo sektoriaus apskaitos
ir finansinės atskaitomybės standartams.
Darbuotojų kėlimas pagal kvalifikacijos sritis
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Savivaldybės 2010 metų biudžete buvo patvirtinta atskira tarnybos išlaidų sąmata.
Tarnybos atliekamo audito kokybę lemia ir netiesioginiai veiksniai. Prie tokių veiksnių
galime priskirti nuolatinį įstatymais tarnybos apibrėžtą funkcijų apimties didinimą ir audito
metodikos trūkumą. Šiuo metu Lietuvos Respublikos teisės aktai jau nustato devynių audito išvadų
(iš jų trys kasmetinės privalomos) parengimą ir pateikimą taryboms. Nors Lietuvos Respublikos
vietos savivaldos įstatymas nustato, kad tarnybos savo veikloje turi vadovautis Valstybinio audito
reikalavimais, Valstybės kontrolės parengtomis metodikomis, tačiau iki šiol nepatvirtintos
specifinių audito išvadų rengimo metodikos dėl koncesijų konkurso sąlygų, dėl koncesijų sutarties
sąlygų, dėl ilgalaikių ir trumpalaikių paskolų gavimo, todėl šios išvados rengiamos tarnybos
nuožiūra, pagal galimybę taikant finansinio audito išvadų rengimo metodiką. Dideli teisinės bazės
pokyčiai įvyko visoje apskaitos sistemoje: įsigaliojo Verslo standartai, Nacionaliniai ir Tarptautiniai
audito standartai. Pažymėtina, kad vietoj anksčiau privalomos pateikti Biudžeto vykdymo audito
ataskaitos, papildomai mums reiks atlikti naują auditą dėl Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių
ataskaitų rinkinio. Tarnyboje dirbant tik dviem darbuotojams negalime auditų atlikti didesniu
mastu, taip pat sudėtinga planuoti auditus institucijos lygiu ir darbuotojams paskirstyti darbo dienas
auditams atlikti. Naujai prisidėję auditai dvigubina ir taip dideles darbų apimtis bei didina riziką dėl
auditų atlikimo laiku ir kokybiškai. Stengiamasi nuolat tobulinti audito procedūrų sistemą. Siekiant
įgyvendinti aukštus audito kokybės reikalavimus, būtina tolygi veiksmų seka, pagrista
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žmogiškaisiais ištekliais, laiko grafiku ir lėšomis. Tačiau dėl didelių audito apimčių reikia nuolat
spartinti procedūras, o tai neigiamai atsiliepia audito kokybei.
Tarnyba 2010 metų veiklos planą parengė vadovaudamasi atitinkamais Lietuvos
Respublikos įstatymais, tarnybos nuostatais, Savivaldybės tarybos sprendimais dėl audito atlikimo,
kitais teisės aktais, tarnybos veiklos plano rengimo tvarkos aprašu, nustatančiu veiklos prioritetus,
tarnybos aplinkos, išteklių, tarnybos darbo laiko fondo nustatymu, informacijos ir duomenų apie
tarnybos kompetencijai priskirtų audituotinų dalykų apimčių analizės rezultatais, Savivaldybės
tarybos Kontrolės komiteto pasiūlymais, kitais veiklos planavimą reglamentuojančiais tarnybos
dokumentais.
Kontrolės komitetas 2009 m. lapkričio 11 d. posėdyje (protokolas Nr. T6-6) pritarė tarnybos
2010 metų veiklos plano projektui. Tarnybos 2010 metų veiklos planas buvo patvirtintas
Savivaldybės kontrolieriaus įsakymu.
2010 m. spalio mėnesį svarstytas ir Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto posėdyje
patikslintas tarnybos 2010 metų veiklos planas. Veiklos plano tikslinimo būtinumas grindžiamas
tuo, kad Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 30 straipsniu yra pavesta
savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyboms, Valstybės kontrolei atlikti viešojo sektoriaus subjekto
metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių metinių konsoliduotųjų
ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą.
Tarnybos vidaus administravimo, audito ir kontrolės veikla buvo organizuojama ir
kontroliuojama leidžiant Savivaldybės kontrolieriaus įsakymus ir išduodant įsakymus atlikti auditą
bei kitas užduotis.
Siekiant efektyviai panaudoti finansinio (teisėtumo) audito rezultatus veiklos audite ir
parengti informaciją, reikalingą Savivaldybės tarybai teikiamoms privalomoms išvadoms, sudarant
2009–2010 metų ir vėlesnių metų finansinio audito programas, numatomos ir sisteminių tyrimų
sritys.
III. SAVIVALDYBĖS METINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMAS IR IŠVADŲ PATEIKIMAS
1. SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS IŠVADA
Tarnyba, prižiūrėdama, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas, siekdama nustatyti, ar
Savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaita (toliau – Ataskaita) sudaryta pagal Lietuvos
Respublikos įstatymus, remdamasi Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų 2009 metų
finansinių ataskaitų auditų ir Ataskaitos vertinimo duomenimis, parengė Išvadą dėl Savivaldybės
2009 metų biudžeto įvykdymo ataskaitos (toliau – Išvada). Ataskaita buvo patvirtinta Savivaldybės
tarybos 2010 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T9-96.
Pagal Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymą ir Savivaldybės tarybos veiklos
reglamentą, už Ataskaitos parengimą ir pateikimą Savivaldybės tarybai yra atsakinga Savivaldybės
administracija. Tarnybos pareiga pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl šios Ataskaitos yra
nurodyta Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, Savivaldybės tarybos veiklos reglamente
ir tarnybos nuostatuose.
Pagrindinis Išvados tikslas – pateikti Savivaldybės tarybai informaciją, ar teikiama Ataskaita
reikšmingais atžvilgiais parengta pagal teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitai parengti.
Ataskaitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar Ataskaita reikšmingais atžvilgiais parengta pagal
Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Ataskaitai
parengti.
Tarnyba Ataskaitos parengimą vertino pagal reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos
biudžeto sandaros įstatyme ir Savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir atskaitomybės
taisyklėse.
Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba Savivaldybės tarybai pateikė 2010 m. gegužės 13 d.
išvadą Nr. KDV3-9 „Dėl Skuodo rajono savivaldybės 2009 metų biudžeto įvykdymo ir finansinės
atskaitomybės audito ataskaitos“, kurioje nurodė, kad ataskaita parengta pagal Lietuvos
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Respublikos biudžeto sandaros įstatymo ir Savivaldybės biudžeto sudarymo, vykdymo ir vykdymo
atskaitomybės taisyklių reikalavimus, nustatytus Ataskaitai parengti. Išvadoje buvo pastebėta, kad
atlikti auditai ir pritaikyti metodai leidžia pasisakyti ir pareikšti nuomonę apie visą 2009 metų
biudžeto įvykdymą, t. y. už 53161,7 tūkst. Lt pajamų ir už 51979,8 tūkst. Lt išlaidų.
Tarnyba, įgyvendindama pasirinktus detalius tikslus, Išvadoje pateikė susistemintą
informaciją apie Savivaldybės biudžeto pajamas ir jų struktūrą, biudžeto išlaidas ir jų struktūrą,
asignavimų panaudojimą pagal išlaidų ekonominę klasifikaciją, taip pat informaciją apie
Savivaldybės administracijai teiktų rekomendacijų įgyvendinimą ir nustatytų trūkumų šalinimą.
Svarbu pastebėti, kad Savivaldybės administracija atsižvelgė į tarnybos pateiktas rekomendacijas ir
daug rekomendacijų įgyvendino.
Išvada buvo pateikta Savivaldybės tarybai, Savivaldybės merui, Savivaldybės
administracijai. Su Išvada galima susipažinti Savivaldybės interneto svetainėje www.skuodas.lt.
2. SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR PATIKĖJIMO TEISE
VALDOMO VALSTYBĖS TURTO 2009 METŲ ATASKAITOS IŠVADA
Pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir
disponavimo juo įstatymą, Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto ataskaitą (toliau – Turto ataskaita) Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta
tvarka rengia Savivaldybės administracija ir teikia Vietos savivaldos įstatyme nustatytoms
savivaldybės institucijoms ir Statistikos departamentui.
Tarnyba privalo iki kiekvienų metų rugsėjo 1 dienos pateikti Savivaldybės tarybai išvadą dėl
šios ataskaitos.
Tarnyba, vadovaudamasi Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto
valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, remdamasi Savivaldybės biudžeto asignavimų
valdytojų 2009 metų finansinių ataskaitų auditų duomenimis, 2010 metais parengė ir Savivaldybės
tarybai pateikė išvadą dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo
valstybės turto 2009 metų ataskaitos (toliau – Išvada).
Turto ataskaitos vertinimo tikslas – nustatyti, ar vertinama Turto ataskaita parengta pagal
Lietuvos Respublikos ir Savivaldybės institucijų teisės aktų reikalavimus, nustatytus Turto
ataskaitai parengti.
Išvada parengta remiantis Turto ataskaitos vertinimo, atlikto analizuojant jos sudarymo
teisinę bazę ir pasikeitimus joje, Turto ataskaitos sudėtį, Turto ataskaitos duomenų atitiktį kitų
ataskaitų duomenims. Savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų vadovaujamų Savivaldybės
administracijos padalinių ir savivaldybės įmonių finansinių auditų, atliktų pagal Valstybinio audito
reikalavimus, rezultatais, turinčiais įtakos Turto ataskaitos duomenims.
Turto ataskaitoje reikšmingų informacijos iškraipymų nebuvo, lyginant su tarnybos
audituotomis finansinėmis ataskaitomis ir duomenimis, iš kurių ji buvo sudaryta.
Savivaldybės tarybos reglamente nustatytu laiku išvada buvo pateikta Savivaldybės tarybai,
Savivaldybės merui ir Savivaldybės administracijos direktoriui. Turto ataskaita pateikta
Savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. posėdyje. (Su Išvada galima susipažinti Savivaldybės
interneto svetainėje www.skuodas.lt)
IV. TARNYBOS VEIKLOS VEIKSMINGUMAS
Tarnybos veiklos veiksmingumas matuojamas atlikto darbo apimtimi ir rezultatų teigiamu
poveikiu. Siekiant didesnio tarnybos veiklos viešumo ir veiksmingumo, atlikto audito ir kontrolės
darbo rezultatai (ataskaitos ir išvados) yra pateikiami Savivaldybės interneto svetainėje
www.skuodas.lt.
Tarnybos veiklos veiksmingumą atspindi audituojamų duomenų apimčių kitimas atlikus
auditą ir kitas užduotis, pasiekti nusistatyti tikslai ir audituotų asignavimų valdytojų ir viešųjų
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juridinių asmenų finansinių ataskaitų didesnis informatyvumas, vidaus kontrolės ir finansų valdymo
reikšmės supratimas, tikslingas lėšų ir turto panaudojimas.
Audito veiksmingumas pasireiškia ir tuo, kad apie audito metu nustatytas klaidas,
netikslumus ir kitus trūkumus informuotas audituojamas subjektas juos ištaiso ir finansinėse
ataskaitose išvengiama esminių iškraipymų. Siekdama, kad finansinėse ataskaitose nebūtų
reikšmingų iškraipymų, tarnyba audito metu konsultuoja audituojamus subjektus jiems rūpimais
klausimais.
Rekomendacijų įgyvendinimas yra vienas iš tarnybos veiklos vertinimo kriterijų, suteikiantis
informaciją apie finansinio ar veiklos auditų veiksmingumą. Rekomendacijų įgyvendinimas kaip
vienas iš pagrindinių tarnybos veiklos vertinimo rodiklių nurodytas tarnybos strateginiame plane ir
veiklos 2010 metų programoje.
Siekdama efektyvesnio rekomendacijų įgyvendinimo tarnyba nuolat bendrauja su
audituojamais subjektais, vykdo audito metu pateiktų rekomendacijų įgyvendinimo stebėseną, veda
jų apskaitą, reikalaujame rekomendacijų plane įvykdytų priemonių patvirtinančių dokumentų
kopijų.
Rekomendacijų vykdymo negalima apriboti laiku, nes jos vykdomos nuolat, – ir gaunant
naujas po atliktų auditų, ir atliekant veiksmus dėl jau pateiktų ankstesniais laikotarpiais.
Minėto audito metu mes nurodėme tokius reikšmingus turto valdymo dalykus kaip
pavyzdžiui, ištaisyti UAB „Skuodo autobusų stotis“ esmines klaidas ilgalaikio turto apskaitoje ir kt.
Tačiau vis dar išlieka didelė rizika dėl neįgyvendintų ir, tarnybos nuomone, reikšmingų
siūlymų, turinčių didelę svarbą Savivaldybės biudžeto pajamoms ir turto valdymui. Iki šiol
nesukurta duomenų bazė apie valstybinės žemės naudotojus. Dar liko neparengtas Savivaldybės
turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašas.
Neperžiūrėtas Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ir patikėjimo teise valdomo valstybės
turto ataskaitų rengimo ir teikimo tvarkos aprašas. Neveiksminga vietinių rinkliavų už leidimo
atlikti kasinėjimo darbus tvarka ir dėl to nesurenkamos pajamos į biudžetą. Iki šiol nepatikslinti ir
nepapildyti rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatai, neperžiūrėtos ir
nepatvirtintos Komunalinių atliekų tvarkymo taisyklės ir daug kitų spręstinų dalykų.
Tarnyba 2010 metais subjektams pateikė 47 rekomendacijas. Buvo įvertintas visų teiktų
rekomendacijų įgyvendinimas. Tinkamas teiktų rekomendacijų įgyvendinimas didina pridėtinę
audito vertę, stiprina išorės audito reikšmę Savivaldybėje, todėl vienas iš svarbių tarnybos
uždavinių yra audito rekomendacijų įgyvendinimo sistemos nuolatinis gerinimas.
Savivaldybės administracija ir kiti asignavimų valdytojai įgyvendino 8 teiktas
rekomendacijas (8,51 proc.), 39 rekomendacijų (91,49 proc.) neįgyvendino. Tarnyba toliau stebės ir
vertins šių rekomendacijų įgyvendinimą.
Tarnybos rekomendacijos buvo teiktos siekiant padėti Savivaldybės administracijos
direktoriui, kitiems asignavimų valdytojams ir biudžetinių įstaigų vadovams tinkamai tvarkyti turto
ir įsipareigojimų apskaitą, sudaryti teisingas finansines ir kitas ataskaitas, tobulinti apskaitos ir
vidaus kontrolės sistemas. Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus už buhalterinės apskaitos
organizavimą, finansinių ir kitų ataskaitų parengimą, efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų
kontrolę, sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą yra atsakingi Savivaldybės biudžeto asignavimų
valdytojai ir biudžetinių įstaigų vadovai.
Tarnyba, vykdydama jos nuostatuose nustatytus uždavinius, toliau sieks, kad audituoti
subjektai sparčiau įgyvendintų tarnybos teikiamas rekomendacijas, efektyviau šalintų trūkumus.
Svarbu pastebėti, kad tarnybos audituojamų duomenų apimtys didėjo. Audituojamų
duomenų apimčių augimas reikalauja aukšto tarnybos darbuotojų profesionalumo, itin spartaus
darbo, nes tarnybos darbo ištekliai yra riboti.
V. VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS POKYČIAI IR TARNYBOS ARTIMIAUSIO
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Svarbu pastebėti, kad Savivaldybė nuo 2010 metų apskaitą tvarko ir ataskaitas sudaro pagal
viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
2005 metais buvo pradėta viešojo sektoriaus, apimančio biudžetines įstaigas, valstybės
socialinės apsaugos fondus, kitus išteklių fondus, mokesčių fondus, kontroliuojamas sveikatos
priežiūros viešąsias įstaigas, valstybę ir savivaldybes kaip atskirus juridinius asmenis, buhalterinės
apskaitos ir finansinės atskaitomybės sistemos reforma. Apskaitos reformos tikslas – viešajame
sektoriuje pereiti prie buhalterinės apskaitos tvarkymo taikant kaupimo principą.
Priimtas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas nustatė viešojo
sektoriaus subjekto finansinę ir biudžeto vykdymo atskaitomybę, ataskaitų rinkinio sudėtį,
finansinių ataskaitų rinkinio ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio sudėtį, jų sudarymo
reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą, taip pat nustatė
reikalavimus atskiro viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkiniams, viešojo sektoriaus subjektų
grupės konsoliduotųjų finansinių ir viešojo sektoriaus subjektų grupės konsoliduotųjų biudžeto
vykdymo ataskaitų rinkiniams, Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkiniui ir t. t.
Pagal Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, tarnyba privalės atlikti Savivaldybės
viešojo sektoriaus subjektų metinių ataskaitų rinkinių ir (arba) viešojo sektoriaus subjektų grupių
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinių auditą ir (arba) patikrinimą. Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų
rinkinys Finansų ministerijai bus pateikiamas kartu su tarnybos atlikto audito išvada. Pagal Vietos
savivaldos įstatymą, tarnyba Savivaldybės tarybai teiks išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės
konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio.
Tarnyba, siekdama, kad Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektai pateiktų teisingus
duomenis 2010 metų finansinių ataskaitų rinkiniuose, o Savivaldybė 2010 metų konsoliduotame
metinių finansinių ataskaitų rinkinyje, atsižvelgdama į tarnybos žmoniškųjų išteklių dydį, pradėjo
analizuoti Savivaldybės administracijos ir kitų Savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų turto,
finansavimo ir įsipareigojimų likučių perkėlimo į buhalterines sąskaitas procedūras.
Tarnybos 2010 metų veiklos ataskaita teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu ir tarnybos nuostatais.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
Tarnyba be tiesioginių pareigų, susijusių su audito ir tikrinimo veikla, vykdė ir kitas jai
priskirtas funkcijas: rengė Tarnybos 2010–2012 metų strateginį veiklos planą, programą, biudžeto
išlaidų sąmatą, tvarkė atliktų auditų archyvinius dokumentus bei derino su Klaipėdos apskrities
archyvu, inventorizavo sukauptus asignavimų valdytojų dokumentus nuolatinėse bylose. Atnaujino
savo Tarnybos tvarkas, taisykles, kitus tvarkomuosius dokumentus. Dalyvavo Tarybos, Komitetų
posėdžiuose, vykdė prevencines priemones, bendradarbiavo su kitomis kontroliuojančiomis
institucijomis, dalyvavo Savivaldybių kontrolierių asociacijos veikloje. Visi šie darbai taip pat
pareikalavo atitinkamų darbo sąnaudų.
Siekdama savo veiklos viešumo bei didesnio audito poveikio, Tarnyba Savivaldybės
interneto tinklalapyje skelbė savo metinius veiklos planus, audito ataskaitas, išvadas bei veiklos
ataskaitas adresu www.skuodas.lt, nuorodoje – „Kontrolės ir audito tarnyba“.
Tarnyba dėkoja visiems audituotų subjektų vadovams, buhalteriams bei kitiems
darbuotojams už supratimą ir pagalbą atliekant auditus. Tik bendromis pastangomis gerokai
paprasčiau nustatyti ir ištaisyti atsiradusias finansų bei turto valdymo problemas ir pagerinti veiklą.
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